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in het midden van de achttiende eeuw, Hilversum 2001, 153-172)

De opwekkingsbeweging die de Republiek in de jaren van 1749 tot 1752 beroerde
kwam in golven. Het religieus enthousiasme deed zich telkens zeer plaatselijk, en
evenzeer tijdelijk voor. Nijkerk was het epicentrum. Vanaf november 1749 tot in de
zomer van 1750 breidde de opwekking zich uit van Nijkerk naar een aantal dorpen
langs de kust van de Zuiderzee. Omstreeks diezelfde tijd bracht een rondtrekkende
opwekkingsprediker revivals tot stand in een aantal dorpen in Drenthe en in de stad
Groningen. In de eerste helft van het jaar 1750 werden ook Aalten en omliggende
dorpen, in het uiterste oosten van Gelderland geraakt door de opwekking. In de zomer
en herfst van dat jaar deden zij zich voor in de zuid-oosthoek van Friesland.
Ze duurden er tot in de zomer van 1751. In de loop van die lente en zomer van 1751
verspreidde het verschijnsel zich vanuit Friesland opnieuw over Drente, en in  de
laatste maanden van dat jaar werd opnieuw Groningen geraakt. Een laatste
opflakkering van de opwekking deed zich voor rond Kerstmis 1751 in de noord-
oostelijke punt van Overijssel. Tegen het einde van 1751 was de opwekking in het
noorden voorbij. Net zo plotseling als de beroeringen ontstaan waren, lijken ze ook
weer verdwenen te zijn. Ze doken vanaf najaar 1751 tot ver in het daaropvolgende
jaar 1752 nog op in de dorpen van de Alblasserwaard, tussen Rotterdam en Dordrecht.
Tegen het einde van 1752 publiceerden de Nederlandsche Jaerboeken, een jaarlijks
overzicht van de meest opmerkelijke nieuwsfeiten, een samenvattend, en tamelijk
afkeurend, overzicht over de Nijkerkse Beroeringen, die op dat moment als voorbij
beschouwd werden.1

Rond het midden van de achttiende eeuw deden zich in verschillende delen van
Midden Europa, Groot-Brittannië en de Noord-Amerikaanse koloniën vergelijkbare
opwekkingsbewegingen voor. Hoewel deze niet onweersproken waren, oefenden zij
een grote en blijvende invloed uit op de religieuze ervaringswereld van de
protestantse kerken in die gebieden.2 In de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden zou dat niet het geval zijn. Religieus enthousiasme wekte hier
achterdocht en afkeuring op. In een stroom van pamfletten werd een verhitte discussie
gevoerd over de opwekkingen of beroeringen, zoals zij depreciërend genoemd
werden. Uiteindelijk werd de beweging zowel door kerkelijke als wereldlijke
autoriteiten onderdrukt, naar het zich laat aanzien met een grondigheid die, gezien de

                                                

1 Jojada Verrips, ‘De genese van een godsdienstige beweging, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 6
(1980) 115-120 wees als eerste op dit golfkarakter; cf. ook Nederlandsche Jaerboeken 1752, p. 621-
905.

2 W.R. Ward, The Protestant evangelical awakening, Cambridge 1992.
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geringe reikwijdte van de Nederlandse opwekking en het feit dat dergelijke
verschijnselen in aangrenzende landen betrekkelijk normaal waren, enigszins
verbaast.

In dit artikel gaat het om de opwekkingen in de dorpen en steden van de noordelijke
provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Groningen. Tot nu toe zijn die
onderbelicht gebleven, of achteloos afgedaan als slechts nabootsing van de
gebeurtenissen in Nijkerk.3 Anders dan Nijkerk zelf of de Alblasserwaard zijn zij nog
niet afzonderlijk beschreven. Om twee redenen is dat ten onrechte. Ten eerste zijn
herhaalde golven van opwekkingsactiviteit juist door dit gebied getrokken. Bovendien
is het waarschijnlijk dat het optreden van de Staten van Drenthe een definitief einde
maakte aan de opwekkingen in de Republiek. De wel zeer nauwe relatie tussen
publieke kerk en provinciale Statenvergadering in deze provincie maakte het de
laatste mogelijk jurisdictie te claimen over de beroeringen. Gelderland zou dit
voorbeeld volgen, maar in Holland, waar ook veel lokale opwekkingen plaatsvonden,
lag dit aanzienlijk moeilijker.

Opwekkingen kwamen in de noordelijke provincies vooral voor in het gebied waar
Drenthe, Friesland en Overijssel aan elkaar grenzen. Dit was een uitgebreid
veengebied, waar in het midden van de achttiende eeuw turfwinning een belangrijke,
hoewel niet altijd bloeiende, industrie vormde. Het gebied had een enigszins
‘koloniaal’ karakter, met zowel nieuwe als oudere nederzettingen die door de
turfgraverij getransformeerd waren, en die bewoond werden door een zeer mobiele
arbeidspopulatie.4 Sociale structuren, en de controle van traditionele elites, zowel
kerkelijk als wereldlijk, waren mogelijk verzwakt. Dit gebied lijkt bovendien
bijzonder actief geweest te zijn in de troebelen van 1748, toen er alom agitatie uitbrak
tegen het oligarchisch bestuur van de regentenelite, met haar diepgewortelde
corruptie. De orde was destijds snel hersteld en er waren enkele hervormingen
doorgevoerd in de politieke structuur. Behalve versterking van de macht van het Huis
van Oranje hadden deze echter geen tastbare resultaten opgeleverd voor ontevreden
landeigenaren en welgestelde burgers, die zichzelf nog altijd uitgesloten zagen van
politieke macht en invloed.5 Een mogelijke ‘democratische’ onderstroom in de
opwekkingen, voortvloeiend uit politieke frustratie en mogelijk gevaarlijk voor de

                                                

3 Verrips, ‘Genese’, A. Ypeij and I.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, 4
dln, Breda 1819-1827, dl. IV, p. 26. Anders dan de noordelijke Veluwe en de Alblasserwaard vallen de
noordelijke provincies buiten de hedendaagse ‘bible-belt’. De opwekking kan hier dus niet gebruikt
worden als wortel van de nu bestaande protestantse orthodoxie, en zijn daarom mogelijk door de
(veelal zelf orthodoxe) geïnteresseerden in de Nederlandse opwekkingen tot nu toe als minder
interessant gezien.

4 Een ‘Wild-West’achtige sfeer spreekt uit het Register van Goorspraken onder de jurisdictie van de
van Echtens, Rijksarchief Drenthe (= RAD), Huisacrchief Echten, inv. nr. 843.

5 Cf. M.G. Buist, ‘Van oude vrijheid naar nieuwe eenheid, 1748-1850’, in: Geschiedenis van Drenthe,
ed. J. Heringa, Meppel 1985, p. 475-481, 486-487, De Wonderlyke in- om- en Weder-keering van veel
Genadeloze Zielen tot den Levendigen Godt, Amsterdam 1750 [Cat. Roest 36], p. 3. Verband tussen
orangisme en steun voor opwekkingen bij Benjamin van Medenbach, Zedige aandagt opgestelt over
een Aantekening in eene Brief van een Vader aen zyn Zoon, Amsterdam 1751 [Cat. Roest 69], p. 40-41
en Otto Knottnerus, ‘Anarchisme als geseculariseerde bevindelijkheid’, Eerste Jaarboek.
Postdoctoraal Instituut voor de Sociale Wetenschap (1991) 87-98, p. 92.
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heerrsende elite, kan voor de autoriteiten aanleiding gevormd hebben om juist hier
tegen de opwekkingen op te treden.

De opwekking in het noorden

In 1749 en 1750 trok Andreas Klink, een proponent uit Middelburg, in afwachting
van een beroep als tweede predikant van Vries, langs de Drentse dorpen. Mogelijk
was hij zelf in Nijkerk geweest, aangezien het stadje op zijn route van Middelburg
naar Drenthe lag. In ieder geval kende hij het verschijnsel van de opwekking. Hij
preekte in volle dorpskerken op uitnodiging van de dorpelingen, voor een gehoor van
boeren die van heinde en verre kwamen om hem te horen. Zij moesten zich dikwijls
tevreden stellen met een zitplaats in de vensterbanken, omdat de banken uitpuilden.
Klinks werkterrein omvatte de dorpen Westerbork, Hoogeveen, Vries, Meppel, Dalen
en Beilen. Rond Nieuwjaar 1750 verwekte zijn optreden vooral in Hoogeveen,
Westerbork en Dalen krachtige opwekkingen, waarmee hij dag en nacht in touw was.
Hij hield ook meer besloten bijeenkomsten in de huizen van particulieren. Minstens
een keer trad hij zo op in de stad Groningen. Overal waar hij kwam vonden revivals
plaats. In juli van het jaar 1750 werd Klink beroepen in Odoorn. De kerkenraad van
Vries was uiteindelijk zeer verdeeld geweest over zijn verdiensten en had een ander in
zijn plaats beroepen.6 Verdere opwekkingen lijken echter te zijn uitgebleven.7

Gedurende de zomer van 1750 bezochten Friese predikanten, oefenaars en gewone
kerkleden Nijkerk. De meeste van deze reli-touristen zijn anoniem gebleven, maar de
namen van Henricus Couperus, Gaius Nicolaides, Johannes Daniëlsz. de Jonge en
Nicolaus van Waning, allen predikanten van combinatie-gemeenten uit het
veengebied in het zuid-oosten van Friesland, zijn bekend. Zij verrichtten hand-en-
spandiensten bij de opwekkingsbijeenkomsten in Nijkerk gedurende die zomer, en
bewerkten bij hun terugkomst in hun eigen gemeenten nieuwe opwekkingen.8

Naamloze gemeenteleden brachten in het najaar van 1750, na een bezoek aan Nijkerk,
het religieus enthousiasme over naar Gordijk.9 Op dat moment had Kuypers zelf zich
al enigszins gedistantieerd van de beroeringen tijdens de opwekking. Hij
waarschuwde niet alleen zijn eigen gemeente, maar ook zijn mede-predikanten in het
                                                

6 De Wonderlyke in- om- en Weder-keering van veel Genadeloze Zielen tot den Levendigen Godt [Cat.
Roest 36]. Verdeelde meningen in Vries (zonder nadere aanduiding waarover) in de acta van de classis
Rolde, RAD, Archief classis Rolde, inv. nr. 4 (9 augustus 1748).

7 Voor de carrière van Andreas Klink, uiteindelijk afgezet vanwege sodomie, T.A. Romein, De
Hervormde predikanten van Drenthe, sedert de Hervorming tot in 1861, Groningen 1861, p. 283.

8  Couperus bediende Oudehorne-Nijehorne-Schuriga-Jubbega-Hoornsterzwaag, Nicolaides stond in
Hemrik-Lippenhuizen-Terwispel en De Jonge in Ureterp en Sigerswolde. Van Waning was predikant
in Hemmen, en kende Kuijpers waarschijnlijk persoonlijk uit de tijd dat zij beiden proponent waren in
Amsterdam. Bezoek van alle vier aan Nijkerk genoemd in het nawoord van Aenmerkingen op het
werkjen, door Do. Gerardus Kuipers uitgegeven, met dit opschrift: Getrouw Verhael en Apologie,
Amsterdam 1750 [Cat. Roest 26, Kn. 18276], p. 138. Over deze predikanten cf. ook T.A. Romein,
Naamlijst der predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde gemeenten van
Friesland, Leeuwarden 1886, p. 581, 595, 587, 153.

9 Persoonlijke contacten met Nijkerk genoemd in Verzameling van stukken, behelzende I. Berigt
omtrent de Kerkberoertens, in het Hogeveen en ander Plaetzen van het Landschap Drenthe, etc.,
Amsterdam 1752 [Cat. Roest 99, Kn. 18385], p. 5-12.
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land dat de bevingen, het geschreeeuw en de tranen geen onmiskenbare symptomen
waren van krachtdadige bekering, en dat ze niet als zodanig gepropageerd mochten
worden. De commotie die zij veroorzaakten belette de gemeente als geheel het
gepredikte woord te horen.10 Dit alles maakte op de Friezen vooralsnog weinig indruk.
Mensen kwamen in groten getale naar de kerk van Gordijk, zowel uit het dorp zelf als
vanuit het omringende platteland. De eigen predikant, daar al vele jaren werkzaam,
wist nu ineens zijn gehoor diep te treffen: ‘Als eenen Boanerg, of donder soon soo
spreekt hy. Zijn woorden vol van kragt, sijn ook so siel doormalend, datse tot in het
hert, van zijn Toehoorders dalen’.11 In tenminste tien andere Friese dorpen vonden zo
opwekkingen plaats. In een van die dorpen werd de revival geleid door de vrouw van
de predikant, die een groter gehoor op de been wist te brengen dan haar man. In een
ander dorp liet de predikant een doopsgezinde vermaner voorgaan in
opwekkingspreken in de dorpskerk.12

Omstreeks deze zelfde tijd vond in Groningen een opwekking plaats. Zij bereikte een
chaotisch hoogtepunt in december 1750. De acht Groninger predikanten lijken
gematigd positief gestaan te hebben tegenover opwekkingen. Ze probeerden deze niet
te onderdrukken, maar onderwierpen de betrokken gelovigen aan een nauwkeurige
observatie, om te zien wat hen werkelijk bewoog. De predikanten kwamen daarbij tot
de conclusie dat slechts in een kleine minderheid de toevallen en het gekerm
werkelijke tekenen van bekering waren. In de meeste gevallen daarentegen was er
ofwel sprake van een emotionele reactie op het zien van ‘beroering’ in andere
mensen, of van regelrechte simulatie, waarbij de wanhoop om de zonde en de
uitbundige vreugde over de verlossing van anderen werd nagebootst, om daardoor bij
de vromen aanzien te verwerven. Aanvankelijk aarzelden de predikanten tegen de
beroeringen op te treden, in de hoop dat althans het toegenomen kerkbezoek enig
goeds zou uitrichten, maar uiteindelijk herstelden de predikanten de orde in de kerk.
Michael Bertling, stadspredikant en kort hierna benoemd tot hoogleraar aan de
theologische faculteit van Groningen, lijkt hierbij de drijvende kracht geweest te zijn.
De predikanten vermaanden de gemeente vanaf de kansel dat bekering niet
noodzakelijkerwijs gepaard ging met geschreeuw en stuiptrekkingen, en dat deze
lichamelijke verschijnselen dus niet nagestreefd moesten worden als zekere tekenen
van de werking van de Heilige Geest, een misvatting die zij veelvuldig in de
gemeente aangetroffen hadden. Zij riepen hun gehoor op om juist voor de beroerden
om verlossing van hun aandoening te bidden, omdat de opschudding die zij daarmee
veroorzaakten verhinderde dat de gemeente als geheel de woordverkondiging kon
horen. Zij herhaalden daarmee de eerdere waarschuwingen van Kuypers aan zijn
gemeente in Nijkerk, in iets sterkere bewoordingen. Klaarblijkelijk heeft deze
waarschuwing ook effect gehad. Een paar maanden later was het traditionele decorum

                                                

10 Briev van Gerardus Kuypers,(...) aan de Leeraaren onzer Kerk, Leiden 1751 [Cat. Roest 46, Kn.
18349]. De waarschuwing was gedateerd 19 oktober 1750.

11 Marten Jans tot Lippenhuisen, Merkwaardig verhaal van de Gordykster Ontroeringe, Heerenveen
1751 [Ontbreekt in Cat. Roest, Kn. 18363].

12 De opwekkingen in andere Friese dorpen worden aangeduid, zonder vermelding van plaatsnamen, in
een anonieme ‘brief uit Friesland’, gedateerd 10 sept. 1751, afgedrukt in het Vierde Antwoord van Joan
van den Honert (...) op den Derden Briev van Do. Gerardus Kuypers, Leiden 1751 [Cat. Roest 79, Kn.
18357], p. 53-62. Zie voor de doopsgezinde voorganger ook noot 50.
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volledig teruggekeerd in de Groninger kerkdiensten, en herinnerde niets meer aan de
eerdere commotie. Tezelfdertijd bemerkte men echter een toegenomen vroomheid
onder de gemeente.13

Het is opmerkelijk dat van dit alles geen spoor te vinden is in de Groninger
kerkenraadsacten. In plaats daarvan wordt een groot deel van de notulen over de jaren
1750 en 1751 in beslag genomen door de problemen rond de vervulling van
predikants-vacatures. De Stadhouder drong de kerkenraad, tegen zijn zin, een
procedure op die de predikantsplaatsen in de stad gelijkelijk over Coccejanen en
Voetianen zou verdelen. De notulen suggereren dat het conflict niet draaide om het
verschil tussen de twee theologische scholen, aangezien dit verschil in deze periode
veel van zijn relevantie verloren had, maar dat de discussie eerder draaide om de
vraag in hoeverre tegemoet gekomen kon worden aan de wens van een groot en
spraakmakend deel van de gemeente om invloed uit te kunnen oefenen op de
beroeping van predikanten. Het verlangen naar zelfbeschikking lijkt een grotere rol
gespeeld te hebben dan leerstelligheid in deze benoemingsperikelen.14 Mogelijk ligt
hier dan toch een verband met de opwekkingen in Groningen: er is immers wel
gesuggereerd dat ‘democratische’ tendenzen in de opwekkingen meespeelden. De
opwekking in Groningen-Stad zou dan mede uitdrukking geweest kunnen zijn van een
algemeen gevoel van onmacht en onvrede binnen de gemeente.

Hoewel de opwekking in Groningen betrekkelijk snel voorbij was, en er helemaal
niets bekend is over revivals in Groningse dorpen buiten de hoofdstad, lijkt het erop
dat vanuit dit gewest de opwekking oversloeg naar Oost-Friesland.15 Een eerste
aanwijzing hiervoor vormt de uitgave, in Emden in 1750, van een brief van Gerardus
Hemsing, proponent en docent aan de Latijnse school van Kampen, aan een
ongenoemde vriend in Groningen-Stad. Hemsings brief beschrijft diens bezoek aan
Nijkerk, aan het einde van het jaar 1749, toen de opwekking daar nog in volle gang
was. De brief bevat passages uit Hemsings conversatie met Kuypers, op een moment
dat deze zelf nog niet betwijfelde dat het buitengewone gedrag van zijn
gemeenteleden inderdaad veroorzaakt werd door de werking van de Heilige Geest.
Kennelijk had deze vriend, die aangeschreven werd als ‘Eerwaarde Heer en Broeder’,
en die dus een predikant geweest moet zijn, contacten in Emden waarvan bekend was
dat zij geïnteresseerd zouden zijn in de inhoud van deze brief. Het is zelfs heel goed
mogelijk dat Hemsings correspondent in Groningen Michael Bertling was, die veel
belang stelde in opwekkingen. Naar het zich laat aanzien deed zich kort na de
publicatie van deze brief in Emden een opwekking voor in het nabijgelegen Oost-

                                                

13 Voorwoord ‘Over de seltsame Bewegingen onder den Godtsdienst in onze dagen’, in: Jacob Durham,
Christus gekruyst, of het merg des Euangeliums, vertaling van een verzameling preken over Jesaja 53,
uitg. Michael Bertling, Rotterdam 1752 (samengevat in Nederlandsche Jaerboeken 1752, p. 862-866
en in C. Huisman, Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, pastor en patriot tussen vroomheid en
Verlichting, Zoetermeer 1996, p. 93-96). Biografische en genealogische informatie over de Groningse
predikanten in W. Duinkerken, Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, Bedum 1992.

14 Acta van de kerkenraad van Groningen, Groninger Archieven, Archief N.H.Kerk Groningen, inv. nr.
5, fol. 106v-116v (22 febr. 1750-29 nov. 1750).

15 Johannes Christiaan Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het
piëtisme in de gereformeerde kerk van Nederland, Groningen 1904, p. 315.
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Friese Manslagt. Of deze opwekking geïnspireerd was door de brief is onbekend.
Mogelijk op grond van deze brief bezochten belangstellenden uit Oost-Friesland later
in de zomer van 1750 Nijkerk. Zij kwamen met enthousiaste berichten thuis, en in de
daaropvolgende jaren was de religieuze opwekking endemisch in de Krummhorn, in
Leer en in het Reiderland, de streken ten noordwesten en zuiden van Emden.16

Het voorjaar van 1751 bracht opnieuw een golf van opwekkingsactiviteit in Drenthe,
nu vooral in Diever, Wapserveen and Vledder, dorpen in de westelijke hoek van
Drenthe, grenzend aan Friesland en kennelijk voortvloeiend uit opwekkingen die daar
nog steeds voortduurden. Naburige dorpen toonden grote interesse. De predikant van
Ruinen bad op de kansel dat ook zijn prediking gezegend mocht worden met een
uitstorting van de Heilige Geest. Een paar dagen daarna vond in zijn gemeente
inderdaad een opwekking plaats, evenals in Dwingeloo, Ruinerwolde en Hoogeveen.17

Gedurende een groot deel van het jaar 1751 was hier opnieuw een rondtrekkende
prediker actief. Zoals een jaar tevoren Andreas Klink hier was opgetreden, zo hield nu
een Dirk Scheerhagen, catechiseermeester uit Leeuwarden, opwekkingsbijeenkomsten
in Hoogeveen,18 en mogelijk ook elders. Leken, die in bijeenkomsten op verschillende
plaatsen de lichamelijke symptomen van vertwijfeling en bekering vertoonden,
hielpen de beroeringen verspreiden. Eén geval wordt expliciet vermeld, dat van een
jonge man met name Wobke Jans, die een soort epileptische aanvallen vertoonde in
opwekkingsbijeenkomsten en kerkdiensten in Hoogeveen, Zuidwolde en later ook in
Zwartsluis, net over de grens tussen Drenthe en Overijssel.19 Een rapport van de
synodale visitatiecommissie aan Gedeputeerde Staten van Drenthe stelde dat de
revival zich in de classis van Rolde in vele, en in de classis Meppel in alle dorpen,
met uitzondering alleen van Koekange, op een of andere wijze gemanifesteerd had. In
veel van deze plaatsen lijkt de opwekking weinig substantieel geweest te zijn,
voorbijgaand als ‘een dwarrelwind’, zoals een tijdgenoot het omschreef,20 stof
misschien voor een goed verhaal voor lange winteravonden. Zendelingen uit
Dwingeloo waren actief geweest in Beilen, Zuidwolde was bezocht vanuit
Hoogeveen. In Meppel was een proponent, Wilhelmus Snethlage, eenmaal overvallen
door een beroering onder zijn gehoor. In het vacante Kolderveen hadden ongenoemde
opwekkingspredikers hun kans schoon gezien. Alleen de dorpen die behoorden tot de
classis Emmen, in het oostelijk deel van de provincie, grenzend aan Groningen,

                                                

16 Copia van een Brief uit Campen, over het werk Gods in Niekerk, gedateerd den 1. Mey 1750, Emden
1750 [Cat. Roest 3], later herdrukt in de Nederlandsche Jaerboeken 1752, p. 657-661, Walter Hollweg,
Die Geschichte des älteren Pietismus in den reformierten Gemeinden Ostfrieslands von ihren Anfängen
bis zur grossen Erweckungsbewegung (um 1650-1750), Aurich 1978, p. 161-167, Ward, Protestant
evangelical awakening, p. 239-240.

17 Verzameling van stukken [Cat. Roest 99, Kn. 18385], p. 5.

18 Acta kerkenraad Leeuwarden, Gemeentearchief Leeuwarden, Archief N.H.Kerk, inv. nr. 6, (20, 25
okt., 16 nov., 1 dece. 1751). Censuur van Scheerhagen in Acta van de Provinciale Synode van Drenthe
1751, RAD, Oud-archief van de Staten (= OSA), inv. nr. 358.

19 ‘Verhaal van eenige gebeurtenissen, in het Landschap Drenthe’, in: Vierde brief van een vrient aen
een vrient, Amsterdam 1752 [Cat. Roest 104, Kn. 18386], p. 50-53; Nederlandsche Jaerboeken 1752,
p. 882.

20 Nederlandsche Jaerboeken  1752, p. 862.
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zouden gevrijwaard zijn gebleven van revivals, met uitzondering alleen van, alweer,
een vacante gemeente.21

De autoriteiten uitgedaagd

De beroeringen in het Drentse Hoogeveen vormden een keerpunt in de gehele
opwekkingsbeweging. Ze bereikten een hoogtepunt op 15 augustus 1751. Hoogeveen
lijkt een centrum voor opwekkingsactiviteiten geweest te zijn. In 1748 verrichtte de
classis een onderzoek naar ongeoorloofde conventikelbijeenkomsten onder leiding
van ene Geert Arends, en ontdekte daarbij dat er inderdaad zulke bijeenkomsten
gehouden waren in de huizen van particulieren. Dezen bleken helaas alles behalve
mededeelzaam, en lieten duidelijk blijken absoluut niet gesteld te zijn op de
dwarskijkerij van de predikanten van de classis.22 Andreas Klink had in Hoogeveen
een enthousiast onthaal gevonden op zijn tochten in het laatst van 1749 en het begin
van 1750. De rondtrekkende catechiseermeester Dirk Scheerhagen uit Leeuwarden
vond er in 1751 eveneens een willig gehoor. Dit alles wijst wellicht op de
aanwezigheid van vromen die waarde hechtten aan krachtdadige bekering. De
plaatselijke predikant, Florentius Casparus de Vries, verwierp opwekking als zodanig
niet, maar was, evenmin als Kuypers vanaf het najaar van 1750 en de predikanten van
Groningen-Stad, overtuigd dat ware bekering zich noodzakelijkerwijs moest uiten in
de toevallen, bevingen, tranen en geschreeuw die de recente opwekkingen hadden
gekenmerkt. Naar eigen zeggen had hij vanaf het allereerste begin, zodra nieuws over
de opwekkingen Drenthe bereikt had, gewaarschuwd tegen verstoring van de normale
gang van zaken. Op dit punt raakte hij in conflict met een aantal van zijn
gemeenteleden.

Wat er precies gebeurde, die 15e augustus, is in twee verschillende versies
overgeleverd. Predikant en kerkenraad dienden een klacht in tegen de aanstokers van
de beroeringen bij zowel lokale als provinciale overheden, en voegden bij hun klacht
een ‘objectief rapport’ over de gang van zaken in de kerkdienst van die ochtend. Het
rapport is in werkelijkheid alles behalve objectief — het benadrukt dat de predikant
zijn geduld, hoewel dat tot het uiterste op de proef gesteld werd, niet verloor, maar in
zijn optreden correct bleef. Een tweede verslag, opgesteld door de plaatselijke schout

                                                

21 Waarschijnlijk Westerbork, dat, met Dalen, ook in de classis Emmen, betrokken was geweest in  de
opwekking onder Andreas Klink in 1749-1750, ‘Berigt omtrent de kerkberoertens in het landschap
Drenthe’, in Verzameling van stukken [Cat. Roest 99, Kn. 18385], p. 5-12. Dit pamflet werd
geschreven door de visitator voor de classis Meppel voor 1748-1751, waarschijnlijk Constantinus
Hartman, predikant van Koekange. Gezien de stijl is dit mogelijk ook de auteur van Vierde Brief van
een vrient aen een vrient [Cat. Roest 104, Kn. 18386]. Zie over Hartman: Romein, Hervormde
predikanten van Drenthe, p. 198.

22 Omslag ‘kerkelijke zaken’ in RAD, OSA, inv. nr. 27/2, ongenummerd stuk (31 juni 1747).
Verdachte huiseigenaars waren Roelof Booi, Jannes Meursingh, Gerrit Prins, Jan Koets en hun
vrouwen. Arends werd onder kerkelijke censuur gesteld na lange onderhandelingen die doen
vermoeden dat hij supporters binnen de classis had, Acta van de classis Meppel, RAD, Archief classis
Meppel, inv. nr. 2. p. 97-98 (20 april 1746), p. 102 (31 juli 1748). De oefenaar werd ook genoemd
‘Juffers Gert’, wat kan duiden op een relatie met een vrouwelijk lid van een gegoede familie.
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op basis van de verklaringen van ooggetuigen, is aanmerkelijk kritischer over het
optreden van de dominee.23

 Het was ongetwijfeld de bedoeling dat de dienst van 15 augustus een extra plechtige
dienst zou worden, omdat er nieuwe ouderlingen en diakenen geïnstalleerd zouden
worden. De kerk was daarom mogelijk ook voller dan anders. Eivol misschien wel,
aangezien al jarenlang geklaagd werd dat het gebouw veel te klein werd voor de
gestaag groeiende gemeente.24 Tijdens de preek begon een aantal mensen onbedaarlijk
te beven en te schreeuwen, maar om hoeveel mensen het eigenlijk ging is niet
duidelijk. De aanwezigen die later door de schout ondervraagd werden konden slechts
enkele meisjes bij name noemen. Sommigen getuigden weliswaar dat ‘velen’ aan
hevige gemoedsuitingen ten prooi geweest waren, maar zeiden geen namen te kunnen
noemen, omdat ze daar niet op hadden gelet. Het is mogelijk dat deze getuigen door
de drukte niet hadden kunnen zien wie de commotie veroorzaakten, maar
waarschijnlijker is het dat zij weigerachtig waren om buren en bekenden aan te wijzen
als betrokkenen in wat de autoriteiten kennelijk als ongewenst gedrag beschouwden.
De predikant had aanvankelijk geprobeerd de commotie te negeren, maar het werd al
gauw zo rumoerig dat hij zich niet langer verstaanbaar kon maken. Hij had daarop de
gemeente tot kalmte gemaand, en verzocht aangedane personen buiten de kerk te
brengen. De ervaring had geleerd dat frisse lucht in dit soort gevallen wel eens
kalmerend wilde werken. Tegelijkertijd had hij ook gedreigd ordeverstoring aan de
autoriteiten te zullen melden. Dit laatste had een averechts effect gesorteerd. Het
gebeef en gegil namen zodanige vormen aan dat hij zijn preek had afgebroken, en
formeel geëindigd was met het Onze Vader.25

Daarmee was de dienst zelf echter nog niet ten einde. De Vries ging verder met de
installatie van de nieuwe ouderlingen en diakenen. Gedurende deze plechtigheid vond
er een woordenwisseling plaats tussen de predikant en ene Harmen Moes. De
verschillende getuigenverklaringen zijn enigszins tegenstrijdig op dit punt, wat niet
verwonderlijk is aangezien het grootste deel van de gemeente niet had kunnen
verstaan wat er precies gezegd werd. Alle getuigen stemmen overeen in de verklaring
dat de predikant Moes ervan beschuldigd had de voornaamste aanstoker van de
commotie te zijn. Ook hadden allen gehoord hoe Moes daarop gezegd had dat de
predikant een ruziezoeker was, en de problemen over zichzelf had afgeroepen.
Sommige getuigen voegden daaraan toe dat een van de nieuwe diakenen De Vries

                                                

23 Klacht van predikant en kerkenraad aan Drost en Gedeputeerden, met hun rapport (gedateerd 29 aug.
1751), en het verslag van het onderzoek van de schout (gedateerd 11 sept. 1751) in RAD, OSA, inv. nr
361.

24 Klachten van gemeenteleden in een omslag met stukken betreffende kerk, kerkgoederen, koster en
schoolmeester van Hoogeveen, RAD, Huisarchief Echten, inv. nr. 1144, ongenummerde stukken
gedateerd 1751 and 1757.

25 De auteur van het ‘Berigt omtrent de kerkberoertens in het landschap Drenthe’, in Verzameling van
stukken [Cat. Roest 99, Kn. 18385], p. 5-12, beschrijft hoe hijzelf ook eens een preek had afgebroken,
en de gemeente had beschuldigd dat zij de dienst opzettelijk verstoorden om hem uit te dagen. Zijn
gehoor was hierdoor zo geschokt dat de orde meteen hersteld was, een aanpak die hij zijn
medepredikanten van harte kon aanbevelen. Hij had echter niet gedreigd met gerechtelijke vervolging.
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bekritiseerd had omdat hij veroordeelde wat de predikanten van Vledder en Diever26

als het werk van de Geest hadden geprezen, en het daarom verdiende bij zijn
jaspanden van de kansel afgetrokken te worden. Dit had verdere kritiek uitgelokt: ene
Jacob Cornelis was Moes en de diaken bijgevallen met het dreigement dat als de
predikant dan niet kon preken en in plaats daarvan met zijn gemeente wilde twisten,
men wel een vervanger voor hem zou vinden. Schoolmeester Hendrik Ockens, tevens
koster, noemde de predikant onverdraaglijk, en zette zijn woorden kracht bij door
hard op een kerkbank te slaan. De spanning in de kerk was inmiddels om te snijden.
Een van de beroerde aanwezigen, Wietzjen, de vrouw van Zeijnen Goossens, begon
plotseling hardop te bidden om Gods genade over de predikant. De predikantsvrouw
vreesde voor zijn leven.

De Vries had op dat moment geprobeerd de gemoederen te bedaren, en om kalmte
gevraagd, zodat hij zijn afgebroken preek alsnog kon afmaken, maar de vrouw
Wietzjen had daarop uitgeroepen: ‘Wat vrede, wat gerusten in Zion, daar moet tegen
de Duivel gevochten worden’. Mensen begonnen de kerk uit te lopen. Harmen Moes
was echter op de kansel toegelopen en had de predikant uitgedaagd onomwonden zijn
mening over de opwekkingen te geven. De predikant had even geaarzeld —
gereformeerde kerkdiensten waren normaal gesproken niet de plaats waar predikanten
met hun gemeente in discussie gingen, als ze zich daar al ooit toe leenden — maar
overwegende dat een weigering hem als zwakheid nagedragen zou worden, besloot hij
op Moes’ vraag in te gaan. De Vries verklaarde dat hij weliswaar de hand Gods
herkende in de opwekking, maar dat hij deze beschouwde als een zware bezoeking,
eerder dan als een zegen. Hij betoogde verder dat het geschreeuw en de
stuiptrekkingen louter uitwendige zaken waren, en geen essentieel onderdeel van de
wedergeboorte, of zelfs maar het werk van de Geest — dit in tegenstelling tot de
verkeerde voorstellingen die Moes en de zijnen daarover verspreid hadden. Moes
wilde daarop weten wat de predikant dan wel dacht over de wedergeboorte, maar
overschreeuwde diens antwoord met ‘Dat is mis, dat is mis, daar heb je het al!’. Ook
Jacob Cornelis had de predikant toegevoegd dat hij zeer onvolledige opvattingen
huldigde over deze zaak. Nu was de chaos compleet. De woordenwisseling ontaardde
in geschreeuw, en degenen die eerder de kerk hadden willen verlaten dromden nu
weer terug naar binnen. Een van de getuigen had de predikant, die nu zijn geduld
volledig verloren had, horen zeggen dat hij nooit meer zou preken zolang gespuis zijn
kerk onveilig maakte. Hij had de gemeente nog wel heengezonden met de liturgische
zegenformule.

Predikant en kerkenraad dienden naar aanleiding van deze gebeurtenissen officiële
klachten in bij zowel kerkelijke als wereldlijke autoriteiten, en dwongen deze daarmee
tot handelen. De manier waarop dat gebeurde werd sterk bepaald door de specifieke
configuratie van kerk en staat in Drenthe. De klacht bracht de autoriteiten
aanvankelijk nogal in verlegenheid. Problemen in Hoogeveen vielen kerkelijk onder
de competentie van de classis Meppel. Deze behandelde de brief van de kerkenraad en
het bijgevoegde ‘objectief rapport’ op 29 september. De broeders van de classis
durfden echter niet verder te gaan dan de suggestie dat de hoofdrolspelers in het
gebeurde voorlopig van het avondmaal zouden worden afgehouden. Voor een

                                                

26 Arnoldus Wilhelmus Pruimers en Wigger Martini.
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definitieve afhandeling stuurden zij het geval door naar de Provinciale Synode.27 De
Drentse Synode, die slechts eenmaal in de drie jaar vergaderde, zou juist in dat najaar
gehouden worden, vanaf 10 november 1751. Tegen die tijd hadden de wereldlijke
autoriteiten, die het kerkelijk bestuur in Drenthe vergaand in handen hadden, tijd
gehad zich te prepareren.

Dominee De Vries en zijn kerkenraad hadden behalve aan de classis ook geschreven
aan de heer van Echten, baron Jan van Echten, die jurisdictie uitoefende over
Hoogeveen.28 De heren van Echten waren de belangrijkste aandeelhouders in de
compagnie die de omringende veengebieden in eigendom had en het recht op
turfwinning bezat. Formeel vormde de compagnie het bestuur over het dorp
Hoogeveen, dat op dat moment uit zijn voegen groeide door de toestroom van
turfgravers. Bovendien bezat zij de kerk en het patronaatsrecht over de
predikantsplaats. De compagnie was daarmee de plaatselijke autoriteit in zowel
wereldlijke als kerkelijke bestuursaangelegenheden. In de praktijk traden de Van
Echtens op namens de compagnie. Predikant en kerkenraad deden dan ook een beroep
op de baron, in zijn hoedanigheid als voedsterheer van de kerk, om een ongestoorde
voortgang van de eredienst en de persoonlijke veiligheid van de voorganger te
garanderen.

Van Echten schreef daarop een licht paniekerige brief aan G.H. van der Woude, lid
van de Staten van Drenthe en een persoonlijke vriend. Deze gaf de baron een
enigszins dubbelzinnig antwoord, dat neerkwam op een dringend verzoek zich niet in
de zaak te mengen, maar deze aan hogere autoriteiten over te laten. Hij schreef hem
dat hij weliswaar bereid was zijn vriend in deze zaak te steunen, maar dat hij niet
direct zag hoe, aangezien er geen beroep gedaan kon worden op enig precedent. In de
vele plaatsen waar opwekkingen zich hadden voorgedaan, zowel in Drenthe als
daarbuiten, had de magistraat naar zijn beste weten nooit ingegrepen. Van der Woude
waarschuwde zijn vriend dan ook omzichtig te werk te gaan, en zorgvuldig te
informeren naar de meningen van de gedeputeerden naar de aanstaande Landdag,
maar suggereerde tegelijk dat dit hem gezichtsverlies zou kunnen opleveren. Hij
verklaarde zichzelf bereid dit onderzoek ten behoeve van Van Echten te doen. In de
tussentijd had hij kennelijk de predikant van Hoogeveen al geadviseerd zijn klacht
voor te leggen aan Drost en Gedeputeerden, het uitvoerend lichaam van de Staten van
Drenthe. Daarmee had hij in feite de zaak al uit handen van Van Echten genomen en
geplaatst op de agenda van de Landdag, die uitgebreide bevoegdheden bezat in het
kerkelijk bestuur van het gewest.29

De Synode van Assen van 1751

De kerkenraad van Hoogeveen volgde het advies van Van der Woude en schreef
Drost en Gedeputeerden vrijwel dezelfde brief als zij de classis en de baron gestuurd

                                                

27 Acta van de classis Meppel, RAD, Archief classis Meppel, inv. nr. 2, p. 130 (29 sept. 1751).

28 Brief van de kerkenraad aan Jan van Echten (18 aug. 1751), RAD, Huisarchief Echten, inv. nr. 83.

29 Brief van G.H. van der Woude aan Jan van Echten (28 aug. 1751), RAD, Huisarchief Echten, inv. nr.
1144.
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hadden, opnieuw vergezeld van het ‘objectief rapport’.30 Dezen plaatsten de zaak
echter niet op de agenda van de Landdag zelf, maar op die van de Provinciale Synode.
De Synode behandelde de kerkelijke zaken, die uiteindelijk onder de jurisdictie van
de Staten van Drenthe vielen. Wat in Drenthe doorging voor een provinciale Synode
was in de praktijk een gemengd wereldlijk en kerkelijk bestuurslichaam, bestaande uit
vertegenwoordigers van de stadhouder, de provinciale Staten en de predikanten en
ouderlingen die afgevaardigd werden door de classes. Op elk van haar driejaarlijkse
sessies benoemde deze Synode drie predikanten, uit elke classis één, tot visitator.
Dezen hadden tot taak alle gemeenten te visiteren en regelmatig verslag van hun
bevindingen te doen aan Drost en Gedeputeerden, die bepaalden welke zaken op de
agenda van de Synode gezet konden worden. In de jaren tussen twee synoden berustte
de hoogste autoriteit in kerkelijke zaken in de provincie bij Drost en Gedeputeerden,
bijgestaan door de drie visitatoren. De synodebijeenkomsten zelf werden niet slechts
bijgewoond, maar ook vergaand overschaduwd door de buitengewoon zware presentie
van vertegenwoordigers van het hoogste politieke bestuurlijk niveau. Niet alleen
mocht de Synode slechts eenmaal in de drie jaar bijeenkomen, in tegenstelling tot de
jaarlijkse vergadercyclus van de andere provinciale Synoden, maar het was haar ook
verboden correspondentie te houden met de andere provinciale Synoden. Het systeem
van correspondentie, waarin de Synoden hun besluiten uitwisselden en in het
algemeen regelmatige contacten onderhielden, was opgezet om de publieke kerk in
staat te stellen tot op zekere hoogte als een eenheid te fungeren binnen de federatief
bestuurde Republiek. Hoewel in de vergaderingen zelf dezelfde procedures gevolgd
werden als in de andere provinciale Synoden, had de Drentse Synode daarmee een
veel politieker karakter.31

Na ontvangst van de brief van de Hoogeveense kerkenraad droegen Drost en
Gedeputeerden de plaatselijke schout, Cornelis Steenbergen, op de zaak nader te
onderzoeken en rapport uit te brengen. De schout was zelf niet aanwezig geweest op
de bewuste kerkdienst van 15 augustus, en kon dus geen eigen ooggetuigenverslag
geven. Hij interviewde daarom een aantal gemeenteleden. Op 11 september stuurde
hij hun getuigenverklaringen aan Drost en Gedeputeerden. De zitting van de Synode
werd op 10 november geopend door de graaf van Limburg Styrum, de
plaatsvervanger van de stadhouder die naar oud gebruik voor de synodale
vergaderingen moest worden uitgenodigd en de hoogste in rang van de aanwezigen.
In zijn openingstoespraak namens de onlangs overleden Stadhouder, voor wie hij nog
rouwkleding droeg, prees de graaf de Provinciale Staten voor hun verstandig beleid in
kerkelijke zaken in het verleden, en hij vermaande de eerwaarde synodeleden dan ook
in het kerkelijk bestuur de leiding van de wereldlijke autoriteiten dankbaar te
aanvaarden, zeker in deze bewogen tijd. Met zoveel woorden bracht hij zijn gehoor in

                                                

30 Brief van de kerkenraad van Hoogeveen aan Drost and Gedeputeerden (29 aug. 1751) in dossier
beroeringen in Hoogeveen, RAD, OSA, inv. nr 361, nr. 37/42.

31 F.R.H. Smit, Bestuursinstellingen en ambtenaren van de Landschap Drenthe 1600 tot 1750, [Drentse
Historische Studiën VIII], Assen 1984, p. 59-63, Romein, Hervormde predikanten van Drenthe, p. v-
xix.
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herinnering dat de Provinciale Staten de soevereine macht over de kerk toekwam.
Daarmee was de toon voor de synodevergadering gezet.32

Vervolgens hekelde Van Styrum in deze toespraak het weinig slagvaardig beleid van
de Synode over de voorgaande jaren. In een aantal classes was sprake van slepende
conflicten. Op zich waren het geen uitzonderlijke kwesties, in tegendeel. Het ging
telkens om klachten over predikanten die te kort schoten in hun ambtsvervulling of in
hun persoonlijk leven. Wat deze kwesties desondanks zorgwekkend maakte was de
toonzetting van de communicatie tussen classes en klagende kerkenraads- en
gemeenteleden. De laatsten waren, na een vaak al langdurige voorgeschiedenis van
telkens weerkerende problemen, dikwijls opstandig, op het strijdlustige af, tegen hun
gewraakte predikant. De classes reageerden daarop consequent neerbuigend. De
predikant was voor hen in alle gevallen de autoriteit, wiens gezag vanzelfsprekend en
onverkort gehandhaafd diende te worden.33 Deze hooghartige bejegening door de
predikanten van de classes verbitterde uiteraard de malcontente kerkenraadsleden.
Aangezien de klachten naar alle waarschijnlijkheid niet ongegrond waren, dreigde dit
bovendien het moreel gezag van de kerkelijke autoriteiten te ondermijnen. Met de
‘democratisch’ gekleurde politieke troebelen van 1748 nog vers in ieders geheugen
was het hoog tijd dat de Synode orde op zaken stelde.

Onder de strakke regie van Van Styrum zette de Synode van 1751 zich aan het werk.
Niet alleen bemiddelde zij in de lopende conflicten, zij deed ook een definitieve
uitspraak in de kwestie-Hoogeveen en stippelde bovendien een beleid uit om verdere
beroeringen te voorkomen. Degenen die in de kerk de discussie met de predikant
waren aangegaan en die gezien werden als de aanstokers van de onrust, en die daarom
voorlopig van het avondmaal waren afgehouden door de classis Meppel, kregen drie
artikelen voorgelegd. In deze artikelen werd hen een schuldbekentenis in de mond
gelegd, een bede aan God, de predikant en de gemeente om vergiffenis voor hun
daden, en een voornemen dergelijke incidenten in de toekomst te helpen voorkomen.
Bovendien moesten zij openlijk verklaren dat hun gedrag verkeerd, potentieel
gevaarlijk en absoluut verwerpelijk was. De Synode verlangde van hen dat zij tijdens
een kerkdienst voor de hele gemeente hun instemming met deze artikelen zouden
betuigen. Voldeden zij aan dat verlangen dan konden zij met Pasen weer tot het
avondmaal worden toegelaten. De koster-schoolmeester, die uit hoofde van zijn
functie de rust had moeten helpen bewaren, maar zich, in tegendeel, in de commotie
gemengd had, werd voor een half jaar geschorst met inhouding van zijn traktement.34

                                                

32 Acta van de Provinciale Synode van 1751, RAD, OSA, inv. nr 358, afgedrukt in Vierde brief van een
vrient aen een vrient [Cat. Roest 104, Kn. 18386], p. 43-44 en Nederlandsche Jaerboeken 1752, p. 873-
874.

33 B.v. de behandeling voor de classis Emmen van de klachten van de koster en de kerkenraad van
Coevorden tegen hun oudste predikant ds. Stavoren, in de map ‘ecclesiastica’, RAD, OSA, inv. nr.
27/2, ongenummerde stukken (26, 29 mei 26  1747) en de problemen in de kerken van Roswinkel,
Dalen en Coevorden over de jaren 1747-1752, geboekstaafd in de Acta van de classis Emmen, RAD,
Archief classis Emmen, inv. nr. 1.

34 De namen van alle zeven gecensureerde gemeenteleden van  Hoogeveen worden alleen genoemd in
het Register van goorspraken 1728-1756, RAD, Huisarchief Echten, inv. nr. 843, p. 345 (25 mei 1752).
Behalve Hendrik Ockens, Jacob Cornelis en Harm Moes, waren het Roelof Hendrik Kuiper, Lucretia
Jans, Sytse Jornds, vrouw van Jan Geerlingh en Elisabeth, weduwe van Winant van den Heuvel.
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Nadrukkelijk stelde de Synode vast dat de door haar uitgeoefende kerkelijke censuur
de beschuldigden niet vrijwaarde voor een vervolging wegens ordeverstoring door een
wereldlijke rechter. Zij sprak zelfs de hoop uit dat deze de overtreders daadwerkelijk
zou aanklagen en straffen. Ook hier liet de Synode zich door Van Styrum leiden.
Onomwonden had deze de Synode de wet voorgeschreven in een memorandum,
opgesteld de dag voordat de Synode begon, en door haar president aan de leden
voorgelezen na de openingstoespraak. In dit memorandum nam Van Styrum de
argumenten over van de tegenstanders van opwekkingen: beroeringen waren Gode
niet welgevallig, en geen zeker teken van hartgrondig berouw of ware bekering,
aangezien deze zich onzichtbaar in het innerlijk van de mens afspeelden. Daarbij
hinderden zij zowel de beroerden als de overige gemeenteleden in het horen van Gods
Woord, waaruit alleen het geloof voortkwam.35

Om al deze redenen beschouwde de graaf commotie tijdens kerkdiensten als strafbaar.
Dit was nieuw. Kerkelijke tucht was normaal gesproken een aangelegenheid voor de
lokale gemeente, en behoorde tot de jurisdictie van de kerkenraad, niet tot de
wereldlijke rechtspraak. Berouw tonen over de eigen zondigheid, toevallen, snikken
en beven gedurende een preek, uitzinnige vreugde over de bekering en het ervaren
van de goddelijke genade waren nooit beschouwd als aanleiding tot kerkelijke tucht,
en al helemaal niet als wetsovertreding. Zelfs het tegenspreken van een predikant was
op zijn best een grensgeval. Het ongewone oordeel van Van Styrum, en van de
Synode in zijn kielzog, lijkt uitgelokt door het, door het statenlid Van der Woude
aangemoedigde, beroep van de predikant op het wereldlijk gezag, in een
aangelegenheid van kerkelijke tucht. Een dergelijke gang van zaken was, zoals van
der Woude ook al aan baron Van Echten had geschreven, zonder precedent. De
procedure leidde dan ook aanvankelijk tot allerlei ongemakkelijke reacties, en zou,
ondanks het zware geschut van de graaf Van Styrum, uitlopen op een onelegante en
langdurige juridische nasleep en een onduidelijk resultaat. Het is zelfs niet onmogelijk
dat de predikant, die door zijn gemeenteleden gekwalificeerd werd als een
ruziezoeker, de hem welbekende voorstanders van opwekkingen onder zijn gehoor
had geprovoceerd tot gedrag dat vervolgens kon worden opgeblazen tot verstoring
van de openbare orde, met het vooropgezette doel de wereldlijke overheden een
aanleiding te verschaffen om in te grijpen en de opwekking — in Hoogeveen en
elders — de kop in te drukken. Een van de afgevaardigden ter Synode oordeelde dat
de predikant minstens zoveel schuld had aan de beroeringen als de gemeenteleden die
nu onder censuur stonden.36

Nadat de Synode opwekkingsactiviteiten aldus had gekwalificeerd als verstoring van
de openbare orde, herzag zij vervolgens de bestaande regelingen in de kerkorde
aangaande oefenaars en conventikels. Hoewel in de stukken over de commotie in
Hoogeveen geen melding wordt gemaakt van oefenaars en conventikels, werden deze
kennelijk toch gezien als de voedingsbodem voor het gedrag van de gecensureerden.
Sinds de herziening van 1730 bevatte de kerkorde de bepaling dat oefenaars voor hun
bijeenkomsten de toestemming van predikant en kerkenraad nodig hadden. Bovendien

                                                

35 Redenen van de Graaf Van Styrum (18 nov. 1751) afgedrukt in Vierde brief van een vrient aen een
vrient  [Cat. Roest 104, Kn. 18386], p. 45-48, en ook in Nederlandsche Jaerboeken 1752, p. 874-878.

36 Dossier beroeringen in Hoogeveen, RAD, OSA, inv. nr. 361, nr. 48 (ongedateerd).
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mochten zij geen gedeelten uit de bijbel of de catechismus uitleggen, en moesten zij
zich beperken tot het gebruik van de rechtzinnige boeken en liturgische gebeden die
hen door predikant en kerkenraad waren opgegeven. Overtredingen moesten
aangebracht worden bij de goorspraken, de zes regionale rechtbanken die in Drenthe
competent waren voor de civiele rechtspraak en kleine zaken.37 Op schending van de
bepalingen uit de kerkorde stond een boete van 25 gulden ten bate van de plaatselijke
armen.38

De Synode van 1751 breidde de bestaande regelgeving uit tot niet minder dan twaalf
artikelen. Hierin werden de procedures voor toelating en examinatie van oefenaars, en
het toezicht vanwege de kerkenraad gedetailleerd vastgelegd. Toegang tot de
oefeningen moest  beperkt blijven tot lidmaten van de plaatselijke gemeente. Het
werd oefenaars uitdrukkelijk verboden bijbelteksten zo te behandelen dat het ook
maar enigszins op een preek leek. Zij mochten alleen de preek die de predikant die
week gehouden had op een catechetische wijze herhalen, met behulp van vragen en
antwoorden. Bovendien werd hen nu uitdrukkelijk verboden zich in twisten te
mengen, het optreden van de predikant te bekritiseren of op enigerlei wijze bij te
dragen tot scheuring en verdeeldheid. Zij dienden, in tegendeel, de gemeente respect
in te scherpen voor de openbare eredienst, en in het kerkbezoek zelf het goede
voorbeeld te geven, zowel bij de gewone preken op zondagochtend als bij de, over het
algemeen minder gewaardeerde, preken over de Heidelberger Catechismus. Om alle
onduidelijkeid te voorkomen werd daar nog aan toegevoegd dat oefeningen niet op
dezelfde tijden gehouden mochten worden als de reguliere kerkdiensten, of ‘s avonds
laat. De bepaling van de tijden voor deze bijeenkomsten moest zelfs aan de predikant
worden overgelaten.

Het effect van de synodale besluiten in Drenthe...

Na de afsluiting van de Synode droeg graaf Van Styrum, die als vertegenwoordiger
van de stadhouder de hoogste jurisdictiemacht in het landschap claimde, de schouten
op toe te zien op de naleving van de nieuwe wetgeving op de conventikels.
Verstoringen van kerkdiensten dienden bestraft te worden volgens de synodale
reglementen, bekrachtigd door het gezag van de Staten. Overtredingen moeste
aangebracht worden bij de goorspraken, maar bovendien bij van Styrum persoonlijk,
opdat de kerken geen ‘spelonken van dwaling en fanatisme’ zouden worden.39 Omdat
de registers van de goorspraken zeer onvolledig zijn is het niet meer goed na te gaan
of hierna nog opwekkingen onder de nieuwe reglementen onder de aandacht van de
wereldlijke rechter gebracht zijn. Ook uit andere bron wordt over opwekkingen in
Drenthe hierna niets meer vernomen.

                                                

37 Smit, Bestuursinstellingen en ambtenaren, p. 13.

38 Kerkenordre der Landschap Drenthe, Meppel 1730, art. 57, p. 46-47.

39 Brief van Van Styrum aan de schout van Ruinen (18 nov. 1751), mogelijk een rondzendbrief,
afgedrukt in Vierde brief van een vrient aen een vrient [Cat. Roest 104, Kn. 18386], p. 41-42, en in
Nederlandsche Jaerboeken 1752, p. 880-882. De heer van Echten had eerder de schout in zijn regio
gevraagd een nieuw onderzoek te beginnen naar de commotie van 15 augustus 1751 en bovendien naar
alle verboden religieuze bijeenkomsten, Register van goorspraken 1728-1756, RAD, Huisarchief
Echten, inv. nr. 843, p. 327 (14 okt. 1751).
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Het lijkt er dus op dat de maatregelen genomen door de Synode en bekrachtigd door
de Staten het gewenste effect gesorteerd hebben. Juist het feit echter dat het om
gezamenlijk door kerkelijk en wereldlijk bestuur genomen maatregelen ging zorgde
voor een uitermate moeizame afwikkeling van de tuchtzaak tegen de mensen die als
verantwoordelijken voor de beroeringen in Hoogeveen onder censuur gesteld waren.
Alle betrokken partijen zouden gebaat zijn bij een spoedige en volledige verzoening.
De gecensureerde gemeenteleden weigerden echter publiekelijk instemming te
betuigen met de artikelen die de Synode hen had voorgelegd. Zij achtten zich niet
schuldig aan de moedwillige verstoring van de kerkdienst, zoals de artikelen,
opgesteld in de eerste verontwaardiging na het gebeurde, het voorstelden. Zij hadden
hun oprechte overtuiging gevolgd.  Omdat zij zich niet op de door de Synode
voorgeschreven wijze konden verzoenen met God, predikant en gemeente, bleef hun
uitsluiting van het avondmaal jarenlang gehandhaafd. In 1756, vijf jaar na het
synodale vonnis, stelden de gecensureerden zelf alternatieve artikelen op, en
verklaarden zich bereid daarmee publiekelijk voor de gemeente hun instemming te
betuigen. Hierin erkenden zij dat zij gedwaald hadden, en dat de wanordelijkheden die
zij hadden aangezien voor zekere tekenen van bekering, onstichtelijk geweest waren.
Zij verklaarden zich bereid vergiffenis te vragen voor de aanstoot die hun daden, voor
zover die verkeerd waren geweest, gegeven hadden, en te beloven zich daar voortaan
van te onthouden.

De gecensureerde gemeenteleden deden een beroep op van Styrum, die de zaak wel
tot een oplossing wilde brengen, maar meende hierin niet alleen te kunnen handelen,
zonder de medewerking van de Staten en de Synode. De zaak was het echter niet
waard speciaal hiervoor de beide colleges samen te roepen. Van Styrum verzocht
daarop Prinses Anna, Regentes voor Willem V, te bemiddelen. Zij had de
bevoegdheid gratie te verlenen. De Regentes reageerde niet onwelwillend, maar ook
zij oordeelde dat in deze zaak een definitief besluit, dat de instemming van alle
betrokken partijen zou wegdragen, alleen genomen kon worden door een bevoegd
kerkelijk gezag en met de instemming van een vertegenwoordiger van de Staten. Zij
stelde voor de afgevaardigden van de drie classes naar de Landdag bijeen te roepen,
en hen te machtigen de kwestie, samen met enkele vertegenwoordigers namens de
Staten, af te handelen. Dominee De Vries, daartoe geautoriseerd door Van Styrum,
won over deze procedure per brief advies in van de agent van de Staten van Drenthe
in Den Haag en de drie classes van het gewest. Al deze gecompliceerde maneuvres
waren nodig om de eer van de Staten en de Synode te sauveren. Een eenmaal door
deze beide lichamen genomen besluit kon immers niet lichtvaardig worden
teruggedraaid.40 Het lijkt erop dat de kwestie inderdaad behandeld is door een speciale
commissie tijdens een Landdag, maar dat het daar opnieuw niet gelukt is een
bevredigende procedure te vinden omdat de gecensureerde gemeenteleden zich
opnieuw geconfronteerd zagen met artikelen waarvan zij de formulering
onrechtvaardig scherp vonden. Nog in 1758 waren alle betrokken partijen in

                                                

40 Brief van Casparus de Vries aan de heer Ellents (10 maart 1756), dossier beroeringen in Hoogeveen,
RAD, OSA, inv. nr. 361, ongenummerd stuk; brief van Casparus de Vries aan alle drie classes (28 april
1756), zelfde dossier, stuk nr. 53. De classis Rolde had geadviseerd een aantal formuleringen in de aan
de gecensureerden voorgelegde artikelen aan te scherpen, zelfde dossier, stuk nr. 49 (28 april 1751).
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onderhandeling om de zaak tot een oplossing te brengen waarbij niemand
gezichtsverlies zou lijden.41

... en daarbuiten.

De besluiten van de Drentse Synode van 1751, bekrachtigd door de Staten, waarbij
oefenaars en hun bijeenkomsten aan strikte regels werden gebonden en ordeverstoring
tijdens kerkdiensten tot strafbaar feit verklaard, werden vrijwel onmiddellijk onder de
aandacht van een landelijk lezerspubliek gebracht en hebben naar het zich laat aanzien
het verdere verloop van de opwekkingsbeweging in de Republiek bepaald. Een aantal
belangrijke documenten waaruit het beleid van de autoriteiten duidelijk naar voren
kwam werd, slechts enkele weken nadat de Synode geëindigd was, in de
pamflettenstrijd rond de Nijkerkse Beroeringen geworpen. Zo verscheen er een op 10
december 1751 gedateerd pamflet, dat behalve enkele algemene beschouwingen over
de lopende polemiek van vader François en zoon Gerardus Kuypers tegen professor
Van den Honert over de theologische interpretatie van de opwekkingen, ook de
uitgave bevatte van het rapport van de synodale visitatoren over de gebeurtenissen in
Drenthe, het ‘objectieve rapport’ van de Hoogeveense kerkenraad en een extract uit
de acta van de Synode van Assen waarin de oproep van de Synode aan het wereldlijk
gezag om verstoringen van kerkdiensten te bestraffen de lezer wel moest opvallen.42

Deze publicatie lijkt bedoeld om wereldlijke overheden elders een precedent te
verschaffen op grond waarvan ook zij opwekkingsactiviteit konden verbieden en
strafbaar stellen als verstoring van de openbare orde.

Wereldlijke autoriteiten in naburige jurisdicties vatten de hint vrijwel onmiddellijk.
Op tweede kerstdag 1751 liet baron De Vos van Steenwijk, landdrost van het
Kwartier van Vollenhove, waar het noordwesten van Overijssel aan het meest door
opwekkingen bewogen deel van Drenthe grenst, publiekelijk afkondigen dat de
autoriteiten beroeringen naar bevind van zaken zouden bestraffen. Deze afkondiging
volgde onmiddellijk op een ernstige commotie in de kerk van Zwartsluis op eerste
Kerstdag, waarbij Wobke Jans betrokken was, een jonge man die ook al eerder bij
opwekkingen in Hoogeveen en elders de aandacht op zich gevestigd had met
stuiptrekkingen en ander bizar gedrag. De grietman van West-Stellingwerf, in de
zuidoosthoek van Friesland, waar deze provincie grenst aan zowel zuidwestelijk
Drenthe als het Kwartier van Vollenhove, zou eveneens officiële verbodsbepalingen
tegen soortgelijke incidenten uitgevaardigd hebben. De afkondigingen van landdrost
en grietman werden op hun beurt als pamflet gedrukt en verspreid.43

                                                

41 Extract Acta van de Synode van Drenthe (11 okt. 1757), dossier beroeringen in Hoogeveen, RAD,
OSA, inv. nr. 361, nr. 50, brief tussen twee niet-geïdentificeerde correspondenten (23 april 1758),
zelfde dossier, nr. 51.

42 Verzameling van stukken [Cat. Roest 99, Kn. 18385], een jaar later in uitgebreider vorm herdrukt in
Nederlandsche Jaerboeken 1752, p. 866-883.

43 Afkondiging van baron De Vos van Steenwijk (26 december 1751) en ‘Verhaal van eenige
gebeurtenissen in het landschap Drenthe’, gepubliceerd in Vierde brief van een vrient aen een vrient
[Cat. Roest 104, Kn. 18386], p. 49-53, Nederlandsche Jaerboeken 1752, p. 882-883.
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Ook op andere plaatsen in de Republiek namen magistraten maatregelen om de
opwekking te onderdrukken, door middel van strikte regulatie van conventikels en een
verbod op ordeverstoring tijdens kerkdiensten, op straffe van geldboeten of wat de
plaatselijke autoriteiten beschouwden als passende bestaffing. In het voorjaar van
1752 publiceerde de magistraat van Dordrecht een zeer gedetailleerd reglement op
oefenaars en conventikels, waarin op veel plaatsen het reglement van de Synode van
Assen van het voorgaande jaar doorklinkt. Het bevatte bovendien een verbod voor
oefenaars om mensen die eerder de gevreesde symptomen van religieuze vervoering
hadden vertoond in hun bijeenkomsten toe te laten. Ook mochten zij geen geld vragen
of collecteren voor welk doel dan ook, zelfs het tamelijk gebruikelijke verhuren van
stoelen of stoven was hen niet toegestaan. In Schoonhoven, Gorkum, Rotterdam en
Gouda zouden informele waarschuwingen ongeautoriseerde
opwekkingsbijeenkomsten en de bijbehorende commotie voorkomen hebben.44

Ook de Gelderse kerken ondervonden dat wereldlijke overheden oefenaars en
conventikels aan banden wilden leggen. De provinciale Synode van Gelderland
besprak al in augustus 1751 de wenselijkheid van uniforme reglementen, en plaatste
de zaak op de agenda van de synode van 1752. Daar bleek een meerderheid van de
classes voorstander van uniforme reglementering. De classes van Harderwijk en
Zutphen, waartoe de brandhaarden Nijkerk en Aalten behoorden, hadden al eigen
reglementen opgesteld, die in hun geheel of gedeeltelijk ook door andere classes tot
hun voldoening werden nagevolgd. De Synode stelde daarop een commissie in die
deze bestaande regelgeving samenvoegde tot een set van acht artikelen. Ook deze
vertonen overeenkomsten met de op de Synode van Assen vastgestelde regels met
betrekking tot de examinatie en toelating van oefenaars, de beperking van hun
aktiviteiten tot de lidmaten van de eigen gemeente, onder toezicht van de plaatselijke
kerkenraad, en de vermaningen de vrede en eendracht in de gemeente te bevorderen
en bij voorkomende gelegenheden het advies van de predikant in te winnen.45 De
Synode verzocht vervolgens de commissarissen politiek dit concept-reglement ter
goedkeuring voor te leggen aan de Staten van Gelderland, die enkele maanden later
zouden vergaderen. Ook werden kopieën vervaardigd voor de correspondenten van de
synoden van de overige provincies.

De Staten van Gelderland keurden het concept-reglement goed, na er vier nieuwe
artikelen aan te hebben toegevoegd waarin de wereldlijke autoriteiten een grotere rol
in de beteugeling van oefenaars en conventikels werd toebedacht. Hierin werd
bepaald dat oefenaars niet alleen toelating door de kerkenraad nodig hadden, maar
bovendien van het plaatselijk gerecht, dat eventuele collectes tijdens de
bijeenkomsten alleen gehouden mochten worden ten behoeve van de plaatselijke
armen, en dat herhaalde overtreding van de reglementen bestraft zouden worden als
verstoring van de openbare orde. Deze toevoegingen lijken geïnspireerd door de
dictaten van Van Styrum in Assen, en op het punt van de collectes door het reglement

                                                

44 Nederlandsche Jaerboeken  1752, p. 897-898.

45 In het eerste artikel wordt onderscheid gemaakt tussen conventikels, die regulering behoeven, en
vriendenkringen waarin op meer informele wijze over godsdienst gesproken wordt. Mogelijk wordt dit
ontleend aan de discussie tussen  Schrassert, Lulofs en Van Gennep, zie Spaans, ‘Veranderende
vroomheid’.
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dat Dordrecht eerder dat jaar had uitgevaardigd. In deze uitgebreide vorm werd het
reglement op oefenaars en conventikels officieel aanvaard door de Gelderse Synode
op haar bijeenkomst van 1753, en opnieuw in kopie aan de correspondenten
meegegeven.

Op de Synodebijeenkomst van 1754 werden deze reglementen opnieuw voorgelezen
en bevestigd, zoals men dat voortaan ieder jaar zou doen om de zaak ‘levendig te
houden’.46 Bij deze gelegenheid werd ook rondgevraagd aan de correspondenten van
de andere Synoden hoe deze het reglement hadden ontvangen. De verschillende
Synoden bleken lang niet allemaal overtuigd van de noodzaak van uniforme
regelgeving. De correspondent voor Zuid-Holland verklaarde dat zijn Synode zou
vasthouden aan de eerder gemaakte bepalingen. Deze waren al eerder verzameld en
gedrukt, en nog onlangs opnieuw uitgegeven. Ze voldeden uitstekend, en invoering
van het Gelderse reglement zou op weerstand stuiten.47 De Synoden van Noord-
Holland, Utrecht, Overijssel en Groningen hadden het reglement doorgestuurd aan de
afzonderlijke classes. Utrecht nam zelfs de volledige tekst van zowel het concept-
reglement van 1752 als de definitieve versie van 1753 in de eigen acta op. Nergens
werd het reglement echter overgenomen.48 Groningen had genoeg aan de eigen
kerkorde van 1722, die conventikels onder het toezicht van de kerkenraden stelde.49

In Friesland had de classis Leeuwarden een concept-reglement opgesteld,
onafhankelijk van het initiatief van de Gelderse Synode, maar mogelijk wel in
navolging van dat van Drenthe. De classis reageerde daarmee op een incident in de
combinatie-gemeente van Boxum en Blessum waar een doopsgezinde voorganger,
met toestemming van de plaatselijke gereformeerde predikant,
opwekkingsbijeenkomsten had gehouden in de dorpskerk.50 Het ontwerp van de
classis Leeuwarden was rondgestuurd aan de overige Friese classes, die er allen mee

                                                

46 Resoluties Synode van Gelderland, gewaarmerkte kopie, Algemeen Rijksarchief (= ARA) Den Haag,
Archief Provinciale Synode Zuid-Holland, inv. nr. 1085, 1754, art 9.

47 Zie Acta van de Zuid-Hollandse Synode 1754, ARA, Archief Provinciale Synode Zuid-Holland, inv.
nr. 270, art. 16. Verwezen wordt naar Extracten getrokken uyt den Nationalen Synode, (...) raakende
den voet, ordre, en maniere van de catechisatien; mitsgaders, (...)naader reglementen uyt de
Provinciale synoden van Zuyd-Holland, Leiden 1683 [Kn. 11876], repr. Dordrecht 1712 [Kn. 16110]
and Dordrecht 1751.

48 Resoluties van de Provinciale Synoden van Noord-Holland, Overijssel, en Friesland noemen deze
zaak in het geheel niet, gewaarmerkte kopieën van hun resoluties in ARA, Archief Provinciale Synode
Zuid-Holland, inv. nrs. (NoordHolland) 1119, 1120, (Overijssel) 1200, (Friesland) 1178, 1179. Acta
van de Provinciale Synode van Utrecht, gewaarmerkte kopie ibid., inv. nr. 1150, 1752, art. 16; 1753,
art. 18; 1754, art. 16.

49 De kerkorde van 1722 had verbreiding van ketterijen willen tegengaan. In de jaren 1770 en 1780
werden er nieuwe reglementen op de conventikels gemaakt, en werden deze ook een vast agendapunt
voor de regelmatige kerkvisitaties. Stukken over conventikels, Groninger Archieven, Archief
Provinciale Synode Groningen, inv. nr. 123.

50 Acta van de classis Leeuwarden, Ryksargyf Fryslân (= RAF), Archief classis Leeuwarden, inv. nr. 4,
3 juli 1753, art. 8, 7 aug. 1753, art. 4, 4 sept. 1753, art. 6. De doopsgezinde voorganger heette Beets,
bovendien waren bijeenkomsten geleid door de stoelwinder Bernardus en ene Sanne. Concept-
reglement ibid., 2 okt. 1753, art. 5.



19

ingestemd hadden. Gedeputeerde Staten van Friesland hadden de Friese Synode
echter uitdrukkelijk verboden deze zaak op haar agenda te zetten, aangezien de
Landschapsordonnantie al een paragraaf over ongeoorloofde conventikels bevatte.
Weliswaar werden in deze artikelen vooral bijeenkomsten van katholieken en
remonstranten bedoeld, en niet in de eerste plaats de bijeenkomsten van
gereformeerde vromen, maar deze konden evengoed onder de betreffende bepalingen
van de Landschapsordonnantie begrepen worden. Een apart Synodaal reglement op
dit stuk werd beschouwd als een inbreuk op de jurisdictie van het Hof van Friesland.51

Uiteindelijk voerden dus alleen Drenthe, Gelderland en Dordrecht in deze jaren
formeel reglementen in met betrekking tot conventikels en oefenaars, waarin de
wereldlijke overheid het recht opeiste in te grijpen in religieuze beroeringen voor het
handhaven van de openbare orde. Ook elders lijkt men echter de conventikels nauwer
en met een kritischer blik in het oog gehouden te hebben dan voor de Nijkerker
Beroerten.

Tot besluit

De opwekkingsbeweging en de controverses die deze had opgeroepen, waren tegen
het einde van 1752 uitgedoofd. Ze lijken voorgoed uit Nederland verdwenen te zijn.
Daarmee vormt de Republiek een merkwaardige uitzondering in de protestantse
wereld van de achttiende eeuw. Zowel in het Duitse Rijk als in de Britse eilanden en
de Amerikaanse koloniën bleven opwekkingen min of meer endemisch. De hier
gegeven reconstructie van de onderdrukking van de opwekkingen in de Noordelijke
provincies suggereert dat deze Nederlandse uitzondering bewust geschapen is, door
middel van ingrijpen door wereldlijke en kerkelijke autoriteiten.

De commotie in de kerk van Hoogeveen op 15 augustus 1751 vormde daarin het
omslagpunt. Nadien werden lawaaiige uitbarstingen van wanhoop over de zonde of
van verrukking over het ervaren van Gods liefde geherdefinieerd als verstoring van de
openbare orde, en dus een strafbaar feit. Ze kwamen te vallen onder de jurisdictie van
wereldlijke instanties voor ordehandhaving. Deze nieuwe definitie van religieuze
opwekking kwam tot stand op initiatief van de politieke autoriteiten op het hoogste
niveau, maar zal zeker gesteund zijn door invloedrijke predikanten.

De vraag of hier nu wel of niet de Heilige Geest aan het werk was, een kwestie die in
de pamflettenstrijd een belangrijke rol speelt, deed ineens niet meer ter zake. De zorg
om een ordelijk verloop van de publieke godsdienstoefeningen stond voorop. Classes,
synoden, Provinciale Staten en lokale magistraten ontwierpen eensgezind
instrumenten om de activiteiten  van oefenaars en conventikels aan banden te kunnen
leggen. Ergens riekt dit naar handjeklap. Wereldlijke gezagsdragers trokken de
bevoegdheid naar zich toe om in te grijpen bij uitingen van religieus enthousisme in
lokale gemeenten, die tevoren niet eens aanleiding gevormd hadden voor behandling
onder de kerkelijke tucht, maar door predikanten en kerkenraden op pastorale wijze in
goede, of althans rustiger, banen waren geleid. In ruil daarvoor kregen predikanten en
kerkenraden de steun van het wereldlijk gezag om de oefenaars, waaronder in

                                                

51 Resoluties Gedeputeerde Staten van Friesland, RAF, Archief Staten van Friesland, inv. nr. 2427, 20
mei 1754, fols. 46r-49r.
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Friesland ook vrouwen en doopsgezinde vermaners gevonden werden, en de lokale
kringen van vromen onder hun toezicht en controle te brengen, zodat leken zich niet
opnieuw een religieuze autoriteit zouden kunnen aanmeten die uitging boven die van
de predikant, zoals in de opwekkingen menigmaal het geval was geweest.

Conventikels hoefden niet geheel en al verboden te worden. Ze bleven gewaardeerd
om hun aandeel in de beoefening van de praktische vroomheid. Wel werden hen de
mogelijkheden ontnomen zich te ontwikkelen tot bolwerken van religieus gezag,
buiten de formele kaders van de publieke kerk. Alle autoriteit werd zorgvuldig in de
handen van kerkelijk en wereldlijk establishment gehouden. Hoe ‘tolerant’ de
Republiek ook geweest mag zijn ten opzichte van andere confessies dan de
gereformeerde, in vergelijking met de omringende protestantse landen was zij veel
strikter in het handhaven van de bestaande, streng hiërarchische, sociale orde, en kon
daarom ook niet toelaten dat religieus enthousiasme, in de vorm van opwekkingen of
vergaderingen van vromen die zich beter achtten dan de officiële predikant, inbreuk
op die orde zou maken. Oefenaars en vromen dienden zich te onderwerpen aan het
bevoegd en door de staat gesteund gezag van predikanten en kerkenraden.

In plaats van tolerantie ten opzichte van door leken ontwikkelde religiositeit buiten
het formele aanbod van de publieke kerk begonnen de politieke en sociale elites in de
Republiek vanaf het midden van de achttiende eeuw te experimenteren met een
nieuw, verlicht programma van elementair en godsdienstig onderwijs in armenscholen
en werkhuizen, gedragen door lokale besturen, armvoogdijen en verlichte
genootschappen, dat moest opleiden tot goed, en ‘redelijk’ vroom, burgerschap,
waarin ieder zijn of haar plaats kende.52 Onder de Republiek bestond er geen
‘religieuze markt’. Godsdienst werd onderdeel van de volksopvoeding.

                                                

52 Joke Spaans, Armenzorg in Friesland. Publieke zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese
steden, Hilversum 1997, p. 317-319.


